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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 سم.

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  والصالة والسالم على نبينا ،الحمد هلل رب العالمين
 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.

 تعالى: رحمه هللا-قال المؤلف 
 :النار غيرت مما الوضوء في جاء ما :باب

رضي - هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن عيينة بن سفيان حدثنا :قال عمر أبي ابن حدثنا
 :قال .«أقط ثور من ولو النار مست مما الوضوء» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -هللا عنه

 إذا أخي ابن يا :هريرة أبو فقال :قال ؟الحميم من أنتوضأ ؟الدهن من أنتوضأ هريرة أبا يا :عباس ابن له فقال
 .مثال   له تضرب فال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن حديثا   سمعت

 .موسى وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي ثابت بن وزيد سلمة وأم حبيبة أم عن الباب وفي :قال
صلى - النبي أصحاب من العلم أهل وأكثر ،النار غيرت مما الوضوء العلم أهل بعض رأى وقد :عيسى أبو قال

 .النار غيرت مما الوضوء ترك على بعدهم ومن والتابعين -هللا عليه وسلم
أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
مما غيرت النار، يعني مما  "النار غيرت مما الوضوء في جاء ما :باب": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

يٍئ إلى يعني قلبته من حال إلى حال، من ن "النار غيرت مما الوضوء في جاء ما :باب"مسته من المطبوخ، 
 ناضج، ونحو ذلك.

وهو  "سفيان حدثنا :قال" محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني تقدم أنه "عمر أبي ابن حدثنا": -رحمه هللا-قال 
ن جاء في بعض النسخ الثوري، لكنه معروف من حديث ابن أبي عمر عن ابن عيينة، والقاعدة: عيينة بنا ، وا 

ن كان بينهما اثنين أنه إذا كان بين المؤلفين من أصحاب الك تب الستة وبين سفيان واحد فقط فهو ابن عيينة، وا 
فيروي عن  ينة بواسطة اثنين، وقد يعلو سندهفالمراد به الثوري غالبًا، وقد ينزل المؤلف فيروي عن سفيان بن عي

إلمام المصنف سفيان وهو متقدم، سفيان الثوري، بواسطة واحد، لكن هذا قليل نادر، والجادة أنه إذا كان بين ا
ذا كان الواسطة اثنين فالذي يغلب  من أصحاب الكتب الستة واحد فقط، فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة، وا 

قواعد وضوابط في آخر المجلد السابع ذكر  -رحمه هللا-على الظن أنه الثوري، وذكرنا مرارًا أن الحافظ الذهبي 
 وغيرهما. للتفريق بين السفيانين والحمادينمن السير، 

بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق، حديثه حسن، فيه  "عمرو بن محمد عن قال: حدثنا سفيان بن عيينة"
ال فهو عدل ال إشكال فيه من حيث العدالة، لكن حفظه  شيء من الكالم ألهل العلم بسبب حفظه وضبطه، وا 

 :-تعالى رحمه هللا-لحافظ العراقي عليه يرتقي إلى الصحيح لغيره، كما قال افيه شيء، وحديثه إذا توبع 
 والحسنننننننننننننننننن المشنننننننننننننننننهور بالعدالنننننننننننننننننة
 طنننننننرق أخنننننننرر نحوهنننننننا منننننننن الطنننننننرق 

 والصنننننننننننننندق راويننننننننننننننه إذا أتننننننننننننننى لننننننننننننننه 
 صنننننننححته كننننننننشمتن  لنننننننوال أن أشنننننننق 



 إذ تنننننننننننننابعوا محمننننننننننننند بنننننننننننننن عمنننننننننننننرو 
 علينننننننننننه فنننننننننننارتقى الصنننننننننننحيح يجنننننننننننري  جج

 

 محمد بن عمرو هذا هو، حديثه من قبيل الحسن يرتقي إلى الصحيح بالمتابعة.
إسماعيل، وهو ممن  :عبد هللا، وقيل: اسمه :بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل: اسمه "سلمة أبي عن"

اشتهر بالكنية، فضاع اسمه كغيره، العادة أن اإلنسان إذا اشتهر بشيء ضاع ما عداه، وهذا معروف في القديم 
ي سعيد، أو علي، أو أب أبي ي محمد أوأببوالحديث، كثير من الناس يكون من أصدقاء والده شخص اشتهر 

ما عمره ذكر باسمه،  ؟وين جاء أبو علي ؟ما يعرفون اسمه، وين راح أبو عليزيد، أوالد هذا الشخص  أبي
ال تعرف ومع ذلك  ، بعض المعاصرين اآلن تتردد أسماؤهم في الصحف يومياً ومعاصر من أصدقاء أبيه

مثاًل، وأبو سلمة ممن اشتهر بذلك اشتهروا بالكنى  هم، حتى ألقرب الناس، أو لمن قرب منهم؛ ألنهمأسماؤ 
سم أبيه على نحو اشتهر في الكنية فاختلف في اسمه وا فضاع اسمه، وأقرب وأوضح مثال على ذلك أبو هريرة

، ثقة مكثر، من الطبقة الثالثة، توفي سنة أربعة وتسعين، -رحمه هللا-كما قال ابن عبد البر  من ثالثين قوالً 
 السبعة، ومنهم أبو سلمة على قول.ي توفي فيها الفقهاء ين هذه سنة الفقهاء، التربعة وتسعوأ
يعني الوضوء واجب  "«النار مست مما الوضوء» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال هريرة أبي عن"

الثور  «أقط ثور من ولو» «توضئوا مما مست النار»أو الزم مما مست النار، وفي رواية مسلم باألمر: 
القطعة، واألقط هو اللبن المجفف المستحجر، ويختلف الناس في تسميته، هذا اسمه الفصيح، بعض الناس 

ذا، نعم يسمونه في جهة أخرر مضير في جهة الوشم وما وااله يسمونه بجل، حتى عندنا  يسمونه بجل، بقل،
الفطر من رمضان، وأيضًا له ذكر في  هناك، نعم، المقصود أنه هو األقط، وجاء ذكره في حديث الفطرة، زكاة

 في نصوص كثيرة. ..،كثير
أنتوضأ من " مسته النار؛ ألنه شحم يصفىالدهن  "؟الدهن من أنتوضأ هريرة أبا يا :عباس ابن له فقال :قال"

 "أخي ابن يا :هريرة أبو فقال" الماء الحار الذي مسته النار، نتوضأ منه؟ "؟الحميم منأنتوضأ  ؟أنتوضأ الدهن
والثاني صغير فالصغير يقول: يا عم، كما قالت خديجة أم  لصغر سنه، فإذا كان أحدهما كبير خاطبه بذلك

ذكر بالصلة واألخوة، المؤمنين لورقة بن نوفل: يا عم، والكبير يقول للصغير: يا ابن أخي، والخطاب بمثل هذا ي  
ا أبا فالن، ما يقول: يا عم، وهذا يوحي ومع األسف تجد بعض الناس يقول ألبيه: يا أبا فالن، أو لعمه ي

 بانقطاع الصلة بينهم، التي تربط بينهم.
يعني بل اعمل به،  "مثال   له تضرب فال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن حديثا   سمعت إذا يا ابن أخي"

ريرة معتمدًا قال ألبي هحينما  -مارضي هللا عنه-ابن عباس ن ضرب المثل له، وبادر باالمتثال، واسكت ع
على نصوص، يستدل بها على عدم الوضوء مما مست النار، فهو ال يعارض الحديث برأيه، ابن عباس ال 

نما يستدرك على أبي هريرةيعارض الحديث باجتهاده ور  ظنًا منه أن هذا اجتهاد من أبي هريرة أو فهم  أيه، وا 
ال فابن عباس من  ؟نيعارضه فهم ابن عباس، فيعارضه بفهمه يقول: أنتوضأ من الده أنتوضأ من الحميم؟ وا 

: -مارضي هللا عنه-واإلنكار على من يعارض السنن، يقول ابن عباس  ةباع والمبادر أحرص الناس على االت   
بقول  قال أبو بكر وعمر" هو ال يعارضوتقولون:  أقول: قال رسول هللا ك أن تنزل عليكم حجارة من السماء"يوش

عليه -رأيه واجتهاده، لكنه فهم أن هذا اجتهاد من أبي هريرة، ولو نسبه إلى النبي  فضاًل عن أبي بكر وعمر



، فهم أن الوضوء مما -عليه الصالة والسالم-فيكون مرده فهم أبي هريرة لما رفع إلى النبي  -الصالة والسالم
مما مست النار، من ترك الوضوء  -عليه الصالة والسالم-مست النار، وعارضه بفهمه لما فهمه عن النبي 

 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي الكالم فيه 
ن أل "مثال   له تضرب فال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن حديثا   سمعت إذا فقال أبو هريرة: يا ابن أخي"

يقول: هذه المسألة التي اشتمل عليها الخبر نظير المسألة األخرر التي جاء  بعض الناس إذا سمع الخبر ينظر
هذا ال يمكن التنظير فيه، فضاًل عن أن  -عليه الصالة والسالم-ها كذا باجتهاده، والكالم من صريح قوله في

قال بعض  «لم يتكلم في المهد إال ثالثة»يقول كما قال بعض الشراح: في هذا الحصر نظر، يعني في حديث: 
في  الذي ال ينطق عن الهور  ؟«ثةلم يتكلم في المهد إال ثال»الشراح: في هذا الحصر نظر، من الذي قال: 

 الحديث الصحيح، الذي ال كالم ألحد فيه، قال: في هذا الحصر نظر، فالتنظير في مثل هذا ال شك أنه سوء
ن كان يعي ما يقول فاألمر خطير جدًا؛ ألنه معارضة لقول النبي  ا كان ، أما إذ-عليه الصالة والسالم-أدب، وا 

ارض ا من فهم الراوي، وأن المسألة تقبل النقاش، وعندي من الفهم ما يعهذ سبب المعارضة ظن المعارض أن
 كما في حديث الباب. به هذا الفهم، فالمسألة أوسع

وهو مخرج في المسند وسنن أبي داود والنسائي، فيه  "حبيبة أم عن الباب وفي :-رحمه هللا-أبو عيسى  قال"
 وأبي" عند مسلم، "ثابت بن زيد"والطبراني، وفيه عن  وهو مخرج عند أحمد في المسند "سلمة أم" أيضًا عن

 عند موسى" أبي"والطبراني، ومن حديث  عند النسائي "أيوب وأبي" اإلمام أحمد والطحاوي والطبراني عند "طلحة
 أحمد والطبراني أيضًا.

 من العلم أهل وأكثر" عماًل بحديث الباب "النار غيرت مما الوضوء العلم أهل بعض رأى وقد :عيسى أبو قال"
وسيأتي في  "النار غيرت مما الوضوء ترك على بعدهم ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب

هل هو من  توفيق بين هذا الحديث والذي يليهالحديث الالحق ما يدل على النسخ على أن العلماء اختلفوا في ال
ا غيرت فيستحب الوضوء ممالتحريم إلى الكراهة  أو هو من باب الصرف من ؟باب النسخ فال وضوء مطلقاً 

 في صحيح مسلم. «توضئوا مما مست النار» ألن األمر به ثابت ؟النار
وهذا كتاب من أفضل كتب الناسخ والمنسوخ   االعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من اآلثارشيقول الحازمي في 

هذا الكتاب؛ ألن معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم األمور  بالنسبة للسنة، يعني طالب العلم لزامًا عليه أن يقرأ
 -رضي هللا تعالى عنه-لطالب العلم، فقد يعمل بحديث منسوخ والعبرة بالمتأخر، ولذا وقف علي بن أبي طالب 

على قاص فقال له: "أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت وأهلكت"؛ ألن النسخ معروف في 
ْنَها{}َما َننالنصوص  فالنسخ ثابت بإجماع من يعتد بقوله  [  سورة البقرة106ش] َسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِ 

، -ظهر له-هلل  يعني بدا على البداء، كما يقولون،بمن ينفيه كاليهود ويزعمون أنه يدل من أهل العلم، وال عبرة 
تفسير القرآن للقرآن  ومن المعاصرين من كتب في التفسير وأبو مسلم األصفهاني، ويقول به أيضًا الرافضة

قال من عناوين الجزء األول من تفسيره: النسخ وال نسخ في القرآن، وال شك أن هذا  ،عبد الكريم الخطيب :اسمه
 مخالفة لما اتفق عليه سلف هذه األمة وأئمتها.



يعلم  -جل وعال-له أمرًا كان خافيًا عليه، هللا  ا له أي ظهربد -جل وعال-نه يدل على البداء وأن هللا قولهم: إ
نما النسخ من أجل مصلحة المكلف فقد يكون الحكم في هذا الوقت أنفع  السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، وا 
له، ثم تغييره في وقت آخر أنفع له، وفيه أيضًا امتحان واختبار وابتالء للمكلفين إذا نقلوا من حال إلى حال 

ثم بدا » : األقرع واألعمى واألبرصامتثالهم لألوامر والنواهي، في حديث الثالثة في الصحيح الثالثة ينظر كيف
ثم أراد هللا أن »واللفظة ثابتة في الصحيح، وهذه اللفظة تفسر بما جاء في الصحيح أيضًا  «يختبرهمهلل أن 
 .كما في الرواية األخرر الصحيحة  أرادنشفقوله: بدا يفسر ب «يختبرهم

يقول الحازمي في االعتبار: اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار، منهم 
 وأبو طلحة وأنس وأبو موسى عائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز، نقلوا عنهابن عمر 

والحسن، وذهب أكثر أهل  وأبو قالبة من السكر، وأبو مجلز باألسانيد الثابتة أن عمر بن عبد العزيز يتوضأ
وفقهاء األمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر  -رحمه هللا-العلم كما قال اإلمام الترمذي 

ترك  -صلى هللا عليه وسلم-األمرين، يعني كما سيأتي في حديث جابر: "كان آخر األمرين من رسول هللا 
ومنهم الخلفاء األربعة،  -صلى هللا عليه وسلم-ألمرين من فعل رسول هللا ورأوه آخر ا الوضوء مما مست النار"

وأبو حنيفة وابن  الشافعي والثوري و  م والقاسم بن محمد واإلمام مالكوابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم، وسال
سحاق. المبارك وأحمد  وا 

بله الوضوء من جميع ما مست ترك الوضوء مما مست النار، والقول الذي يقا على كل حال هو قول الجمهور
هل  النار، يعني القول في لحم اإلبل على جهة الخصوص يأتي بعد هذا، لكن الخالف هنا فيما مست النار،

 ؟أو ال يتوضأ منه؟ فالخالف في العموم، نعم جميع ما مست النار يتوضأ منه
 ......طالب:..

 نعم؟
 ....طالب:....

 ما يقابل النص، وهذا قول عامة أهل العلم.إي في مقابل النص، إنكار القياس في 
 ...طالب:.....

 كيف؟
 طالب:......

، نعم فهو في مقابل النص، ال شك -صلى هللا عليه وسلم-يقول: إذا جاءك الخبر، إذا سمعت عن رسول هللا 
 .أنه فاسد االعتبار، وهذا قول جميع أهل العلم، نعم

 عفا هللا عنك.
 ما غيرت النار:ما جاء في ترك الوضوء م :باب

 قال جابرا   سمعأنه  عقيل بن محمد بن هللا عبد حدثنا :قال عيينة بن سفيان حدثناقال:  عمر أبي ابن حدثنا
صلى هللا عليه - هللا رسول خرج: "قال -رضي هللا تعالى عنه- جابر عن المنكدر بن محمد وحدثنا :سفيان



 توضأ ثم ،منه فأكل رطب من بقناع وأتته ،فأكل شاة هل فذبحت األنصار من امرأة على فدخل معه وأنا -وسلم
 ".يتوضأ ولم العصر صلى ثم فأكل الشاة عاللة من بعاللة فأتته انصرف ثم ،وصلى للظهر

 بن وعمرو الحكم وأم رافع وأبي مسعود وابن هريرة وأبي عباس وابن الصديق بكر أبي عن الباب وفي :قال
 .سلمة وأم النعمان بن وسويد عامر وأم أمية
 ابن عن صكمِ  بن حسام رواه إنما ،إسناده قبل من الباب هذا في بكر أبي حديث يصح وال :عيسى أبو قال

 ابن عن هو إنما والصحيح ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن الصديق بكر أبي عن عباس ابن عن سيرين
 ابن عن سيرين ابن عن جهو  غير من وروي  ،الحفاظ ى رو  هكذا ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس
 وعلي عطاء بن عمرو بن ومحمد وعكرمة يسار بن عطاء ورواه ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس

 عن فيه يذكروا ولم ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس ابن عن واحد وغير عباس بن هللا عبد بن
 .أصح وهذا ،الصديق بكر أبي
 والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند اهذ على والعمل :عيسى أبو قال
سح وأحمد والشافعي المبارك وابن الثوري  سفيان مثل بعدهم ومن  وهذا ،النار مست مما الوضوء ترك رأوا قاوا 
 ءالوضو  حديث األول للحديث ناسخ الحديث هذا وكأن ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من األمرين آخر
 .النار مست مما

الوضوء  هفي :الحديث األول "النارغيرت الوضوء مما ما جاء في ترك  :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
فدل على أن الفعل المتعقب للترك أنه متقدم،  ه ترك الوضوء مما غيرت النارفي :مما غيرت النار، والثاني

 هو الثاني.ول والمصير إليه إنما يكون لفعل متقدم، فالمتروك هو األوالترك 
 عيينة بن سفيان حدثناقال: " العدني الذي مر في الحديث السابق "عمر أبي ابن حدثنا": -رحمه هللا-يقول 
بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد، صدوق في حديثه لين، من الرابعة،  "عقيل بن محمد بن هللا عبد حدثنا :قال

 وحدثنا :سفيان قال جابرا   سمع" حديثه لين، حديثه من قبيل الحسن ق فيمات بعد األربعين، يعني ومائة، صدو 
بن عبد هللا التيمي ثقة فاضل من الثالثة، وهو متابع لعبد هللا بن محمد  "، محمد بن المنكدرالمنكدر بن محمد

 بن عقيل متابعة صحيحة ما فيها إشكال، فيرتقي حديث ابن عقيل إلى الصحيح.
 على فدخل معه وأنا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول خرج: "قال جابر عن ن المنكدروحدثنا محمد ب"قال: 
يعني مثل هذا الخبر يطير به أهل  األنصار من امرأة على فدخل "فأكل شاة له فذبحت األنصار من امرأة
عليه -ن النبي لتضييع المرأة، ويوردون مثل هذا أ واء واألغراض الفاسدة الذين يرون أو يريدون ويخططون األه

عليه الصالة -دخل على امرأة من األنصار، والذي حرره وحققه جمع من أهل العلم أن النبي  -الصالة والسالم
ال يجب الحجاب عنه من ، أنه -عليه الصالة والسالم-ال حجاب عنه من قبل النساء، ال حجاب عنه  -والسالم

 قبل النساء.
وهذا لعلمها أن زوجها يأذن لها في مثل ذلك، بل يفرح،  "شاة فأكلفذبحت له  األنصار من امرأة على فدخل"

فذبحت له شاة "نه ال تثريب عليها وال إثم عليها والمرأة إذا دلت القرائن عندها على التصرف في مال زوجها أ
- همن فأكلبقناع من رطب " كل عليهيقولون: هو الطبق الذي يؤ  "بقناع وأتته، -عليه الصالة والسالم-فأكل 



بقية من السابق، من اللحم ال "بعاللة فأتته انصرف ثم ،وصلى -للظهر- توضأ ثم ،-عليه الصالة والسالم
ومعلوم أن اللحم ال يؤكل إال بعد أن تمسه  "يتوضأ ولم العصر صلى ثم فأكل الشاة عاللة من بعاللة" السابق

الوضوء مما  نار منسوخ، فيه دليل على أنالنار، مطبوخ، فدل هذا الحديث على أن األمر بالوضوء مما مست ال
ن أمكن أن يصرف األمر السابق من الوجوب إلى االستحباب فقد قال  مست النار ليس بواجب بل منسوخ، وا 

عليه -بهذا بعض العلماء، وبعضهم يرر أنه منسوخ، فإذا توضأ من لحم الغنم مثاًل بناًء على ما سئل عنه 
على ما  «نعم»قال: أنتوضأ من لحم اإلبل؟ قال:  «إن شئت»الغنم؟ قال: أنتوضأ من لحم  -الصالة والسالم
دل على اإلباحة، لكن هذه نعم مرده إلى المشيئة ي ؟دليل على االستحباب أو اإلباحة «إن شئت»سيأتي، فقوله: 

إن »إلباحة لته ظاهرة في افي مقابل المنع من اإلسراف وتضييع الماء، يعني عندنا األصل أن اللفظ دال اإلباحة
ن شاء ترك، لكن إذا كان هذا في مقابل يعني في مقابل  د األمر إلى مشيئته، فإن شاء فعلألنه ر  «شئت وا 

أو أن هذا مما يتوضأ منه، لكن ال  رجع مثل هذه المشيئة إلى التجديدالمنع من اإلسراف وتضييع الماء، فهل ي
 إذا ذهبت إلى المحلعلى سبيل الوجوب، يعني لو أن أمرًا ال عالقة له باألكل والشرب، سأل واحد قال: أتوضأ 

فقيل له: إن شئت، وال داعي لهذا الوضوء البتة، فرده إلى مشيئته، هل نقول: هذا إباحة أو أنه  -إلى الدكان-
 ه ليبقى اإلنسان على طهارة؟ تجديد لغير عبادة أو أن

 ..طالب:.....
المسألة  ..،مردها على أن ال شك أنه هو األولى، فهذه المشيئة على طهارة باستمرارنعم، يعني بقاء اإلنسان 

هل  يعني ؟يعني هل تتوضأ وضوء شرعي مباح «إن شئت»، المسألة دقيقة؛ ألن قوله: ترر  فيها غاية الدقة
ن شاء فعله؟ نعم؟ ضوءًا شرعيًا مباحًا مستوي الطرفينيمكن أن يوجد اإلنسان و   إن شاء تركه وا 

 ...طالب:....
الغنم قال: إن توضأ من لحم  «إن شئت»قال:  ذهب بحثها، لكن اآلن أكل لحم غنمنعم، يعني مسألة التجديد 

م يتوضأ، النبي أكل من لحم الشاة ولم يتوضأ، فأكل ثم صلى العصر ول -عليه الصالة والسالم-شئت، والنبي 
كان على وضوء، صلى به الظهر، ثم أكل من لحم الشاة، من عاللة لحم الشاة، الذي  -عليه الصالة والسالم-

ال استحباب في مقابل المنع من  «إن شئت»كالم ويش هو عليه؟ هل قوله: البقي منها، ولم يتوضأ،  إباحة وا 
أو ال تفعل، يعني هل  أن تفعلال بد لها من مرجح، إما  ألن مسألة مستوي الطرفين ؟تضييع الماء واإلسراف فيه

فال وجوب، نعم. لكن هل فما دام رده إلى مشيئته  «إن شئت»وجد ما يوجب الوضوء؟ ال، ما وجد؛ ألنه قال: 
إال أن  حديث الباب السابق، استصحابًا لهما يستحب منه الوضوء؟ اللي هو األكل مما مسته النار، عماًل ب وجد

قد يترك ما أمره  -عليه الصالة والسالم-المفهوم من األمر صرف إلى االستحباب بهذا الحديث، فالنبي الوجوب 
كما في الحديث أتي بالعاللة من  -عليه الصالة والسالم-على سبيل الوجوب، فالنبي للداللة على أنه ال  به

اء في الحديث السابق إما منسوخ عاللة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، وفي هذا دليل على أن ما ج
كما هو قول أكثر أهل العلم، أو مصروف من الوجوب إلى االستحباب، فيبقى أن من أكل لحم غنم يستحب له 

 وجاء األمر به. ،أن يتوضأ؛ ألنه مما مسته النار



ى المشيئة ورده إل «إن شئت»صلى ولم يتوضأ ال يعني أنه ال يستحب، وقوله:  -عليه الصالة والسالم-كونه 
دليل على أنه ال يأثم بترك الوضوء، وأن األمر فيه سعة، ال يعني أنه مستوي الطرفين على القول اآلخر، وكثير 

، وكونه يفعل خالف المستحب -عليه الصالة والسالم-بفعله من األوامر والنواهي تصرف من الوجوب والتحريم 
هو األفضل؛ ألنه مشرع، والنص تشريع، وصرفه لألمر هذا في حقه عل المكروه الذي صرف إليه النهي أو يف

 النهي من التحريم إلى الكراهة تشريع. تشريع، كما أن صرفهمن الوجوب إلى االستحباب هذا 
يه كالم الترمذي من قوله: ال يصح على ما سيأتي عند أبي يعلى والبزار، وف "بكر أبي عن الباب وفي :قال"

 "مسعود وابن" عند ابن حبان وابن خزيمة والبزار وأبي يعلى "هريرة وأبي" في الصحيحين "عباس وابن" بيانه
أو أم حكيم كما جاء في بعض  "الحكم وأم" عند مسلم وأحمد في المسند "رافع وأبي" عند أحمد وأبي يعلى

مد في اإلمام أحعند  "عامر وأم" عند الشيخين "أمية بن عمروعن و " ات عند أحمد في المسند والطبرانيالرواي
 عند أحمد والطبراني. "سلمة وأم" في الصحيحين "النعمان بن وسويد" المسند والطبراني

عليه الصالة -على كل حال األحاديث متظافرة على أنه ال يتوضأ مما مست النار، وأن هذا آخر األمرين منه 
 .-والسالم

 فيحديث أبي بكر "أبي بكر الصديق ليه في الباب عن الذي أشار إ "بكر أبي حديث يصح وال :عيسى أبو قال"
هذا ضعفه عامة أهل  "وعامة أهل العلم على تضعيفه ،كَص مِ  بن حسام رواه إنما ،إسناده قبل من الباب هذا
 والصحيح "-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن الصديق بكر أبي عن عباس ابن عن سيرين ابن عن" العلم
 ابن عن وجه غير من وروي  ،الحفاظ ى رو  هكذا" -عليه وسلمصلى هللا - النبي عن عباس ابن عن هو إنما

 عمرو بن ومحمد وعكرمة يسار بن عطاء ورواه ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس ابن عن سيرين
 ولم ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس ابن عن واحد وغير عباس بن هللا عبد بن وعلي عطاء بن

 ."أصح وهذا ديقالص بكر أبي عن فيه يذكروا
 .-رضي هللا عنه-ويريد بذلك كله أن يعل حديث أبي بكر 

فالبخاري  "-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل :عيسى أبو قال"
 عند هذا على والعمللحمًا فلم يتوضئوا،  -مرضي هللا عنه-وعثمان  ه قال: وأكل أبو بكر وعمرفي صحيح

بكر وعمر،  عن أبيه وذكره البخاري في صحيح ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل ثرأك
 مثل بعدهم ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم-من أصحاب النبي " لحمًا فلم يتوضئواأكلوا نهم أوعثمان 
سح وأحمد والشافعي المبارك وابن الثوري  سفيان الرؤيا هنا من  رأوه "النار ستم مما الوضوء ترك رأوا قاوا 

ورأيه، ورآه  رأر كذا ببصره، ورآه أيضًا بعقلهبالبصر،  ، يأتي الفعل رأر...الرأي، يعني اعتقدوه؛ ألن الرؤية تأتي
صلى هللا - هللا رسول من األمرين آخر وهذا" المقصود أنه هنا من باب االعتقاد والرأيأيضًا رؤيا في المنام، 

قال: كأن، فأتى به على صيغة التشبيه، ال على صيغة  "األول للحديث ناسخ الحديث هذا وكأن ،-عليه وسلم
الجزم، ما قال: وهذا الحديث ناسخ، قال: كأن هذا الحديث ناسخ لألول، فدل على أن القول بأنه صارف، 

 ته النارحباب الوضوء عن كل ما مسصارف للحديث األول من الوجوب إلى االستحباب فيبقى االستحباب، است
حديث الثاني بدل من الحديث الو  "النار مست مما الوضوء حديث األول للحديث ناسخ الحديث هذا وكأن"



عين األول،  معرفة معرفة تدل على أنه هو عينهإعادة اليعني  ،األول، يعني ناسخ للحديث األول حديث الوضوء
النار، حديث الوضوء مما مست ه، فبدل، لوضوء معرف باإلضافة فهو هو نفسوحديث ا  ألنشفالحديث معرف ب

 وكان الزهري يرر األمر بالوضوء مما مست النار ناسخ ألحاديث اإلباحة، الزهري يرر أن األمر بالوضوء مما
 .يراه األكثريعني عكس ما مست النار ناسخ ألحاديث اإلباحة، 

 وضأ، نعم؟أكل من عاللة الشاة فلم يت -عليه الصالة والسالم-حديث الباب: النبي 
 ....طالب:...

أكل من عاللة الشاة فصلى العصر ولم يتوضأ، يرر الزهري أن هذا هو المتقدم، وأن األمر بالوضوء مما مست 
فيكون ناسخًا ألحاديث اإلباحة؛ ألن اإلباحة النار هو المتأخر، فيرر أن الحكم األمر بالوضوء هو المتأخر 

نصان متعارضان، متعارضان إذا عرفنا التاريخ فال إشكال، المتأخر سابقة، كيف اإلباحة سابقة؟ يعني عندنا 
ينسخ المتقدم، لكن عندنا حديث يدل على اإلباحة، وحديث يدل على المنع، وال نعرف المتقدم من المتأخر، لو 

صالة اللة الشاة والجهلنا التاريخ لكان كالم الزهري متجه، كالمه متجه، كيف؟ ألن األكل من لحم الشاة من ع  
 : األمر بالوضوء مما مست النارمن دون وضوء جاري على البراءة األصلية، على اإلباحة األصلية، وحديث

أخرر: التأسيس أولى من التأكيد،  ةيكون أقور، أو ينضوي األمر تحت قاعد ناقل عن البراءة األصلية، وحينئذٍ 
عاللة الشاة هذا ماشي على البراءة األصلية وضوء بعد أن أكل من يصلي بدون  -عليه الصالة والسالم-فكونه 

األمر بالوضوء مما مست النار مؤسس لحكم جديد، والتأسيس أولى من التأكيد عند  :مؤكد لها، وحديثو 
-رضي هللا عنه-، هذا إذا لم نعرف التاريخ، كيف عرفنا التاريخ أن الترك هو المتأخر؟ من قول جابر التعارض

ولوال هذا لقلنا: إن  "ترك الوضوء مما مست النار -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا كان آخر األمرين من رسو ": 
على اإلباحة األصلية، وعلى األصل،  رأي الزهري وجيه؛ ألن الصالة بدون وضوء مما مست النار مؤكد وجارٍ 

 ناقل عن هذا األصل ومؤسس لحكم جديد.واألمر بالوضوء 
مست النار ناسخ ألحاديث اإلباحة؛ ألن اإلباحة سابقة، واعترض عليه  وكان الزهري يرر أن األمر بالوضوء مما

 ."ترك الوضوء مما مست النار -صلى هللا عليه وسلم-كان آخر األمرين من رسول هللا "بحديث جابر: 
ثم استقر اإلجماع على أن ال وضوء مما مست النار، وقال النووي: كان الخالف معروفًا بين الصحابة والتابعين 

 ال ما استثني من لحوم اإلبل.إ
على االستحباب ال على الوجوب، واختار هذا المجد وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث األمر محمولة 

نما يكون فيهفيه في المنتقى، فال يكون   نعم.صرف، ويبقى األمر على االستحباب،  نسخ، وا 
 عفا هللا عنك.

 :ما جاء في الوضوء من لحوم اإلبل :باب
 ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الرازي  هللا عبد بن هللا عبد عن األعمش عن معاوية أبو حدثناقال:  ادهن   حدثنا
 لحوم من الوضوء عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سئل: قال -رضي هللا عنه- عازب بن البراء عن
 .«منها تتوضئوا ال» :فقال ؟الغنم لحوم من الوضوء عن وسئل «منها توضئوا» :فقال ؟اإلبل
 .حضير بن وأسيد سمرة بن جابر عن الباب وفي :قال



 أبي بن الرحمن عبد عن هللا عبد بن هللا عبد عن الحديث هذا أرطاة بن الحجاج روى  وقد :عيسى أبو قال
 أحمد قول وهو ،عازب بن البراء عن ليلى أبي بن الرحمن عبد حديث والصحيح ،حضير بن أسيد عن ليلى
سح  الغرة ذي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الرازي  هللا عبد بن هللا عبد عن الضبي عبيدة وروى  ،قاوا 

 عبد بن هللا عبد عن: وقال ،فيه فأخطأ أرطاة بن الحجاج عن الحديث هذا سلمة بن حماد وروى  ،الجهني
 عبد عن لرازي ا هللا عبد بن هللا عبد عن والصحيح ،حضير بن أسيد عن أبيه عن ليلى أبي بن الرحمن
صلى هللا - هللا رسول عن حديثان الباب هذا في صح :قاإسح قال عازب بن البراء عن ليلى أبي بن الرحمن

سح أحمد قول وهو ،سمرة بن جابر وحديث البراء حديث -عليه وسلم  من العلم أهل بعض عن روي  وقد ،قاوا 
 .الكوفة وأهل الثوري  سفيان لقو وهو ،اإلبل لحوم من الوضوء يروا لم أنهم وغيرهم التابعين

، وفي الباب في بالنسبة للوضوء مما مست النار على جهة العموميعني ما تقدم ذكره من األمر ثم العدول عنه 
 على سبيل الخصوص. لحوم اإلبل

وهو ابن  "هناد حدثنا": -رحمه هللا-قال  "ما جاء في الوضوء من لحوم اإلبل :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 "األعمش عن" األثبات محمد بن خازم الضرير أحد األئمة، ثقة من الثقات "معاوية أبو حدثناقال: " لسري ا

الرازي الكوفي القاضي  عبد هللا بن عبد هللا الهاشمي موالهم "الرازي  هللا عبد بن هللا عبد عن" سليمان بن مهران
 بن البراء عن" ، من الثانية، تابعيم الكوفي، ثقةاألنصاري المدني ث "ليلى أبي بن الرحمن عبد عن" وثقه أحمد

 ؟اإلبل لحوم من الوضوء عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سئل: قال -رضي هللا تعالى عنه- عازب
 .«منها تتوضئوا ال» :فقال ؟الغنم لحوم عن وسئل «توضئوا منها» أمر صريح" «منها توضئوا» :فقال

ففي الغنم رده  «نعم»أنتوضأ من لحم اإلبل؟ قال:  «إن شئت»م الغنم؟ قال: لح في الرواية األخرر: أنتوضأ منو 
 .«ئوا منهاال تتوض»وهنا قال: ، نعم، وفي اإلبل ال خيرة في ذلك ،إلى مشيئته

 "وابن عمر" وأخرجه ابن ماجه "حضير بن وأسيد" مخرج في صحيح مسلم "سمرة بن جابر عن الباب وفي :قال"
وحديث جابر بن سمرة، ففي الباب حديثان ًا، لكنه ال يثبت في الباب إال حديث البراء أخرجه ابن ماجه أيض

 صحيحان في األمر بالوضوء من لحم اإلبل.
 أبي بن الرحمن عبد عن هللا عبد بن هللا عبد عن الحديث هذا أرطاة بن الحجاج روى  وقد :عيسى أبو قال"

ن عازب، فخالف الحجاج بن أرطأة األعمش، يعني حديث يعني بداًل من البراء ب "حضير بن أسيد عن ليلى
، ورواه الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بضعفه وسوء الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب

حديث عبد الرحمن بن أبي  رواية األعمش مقدمة، ولذا قال:حفظه، فذكره عن أسيد بن حضير، وال شك أن 
ألن األعمش أوثق  "عازب بن اءالبر  عن ليلى أبي بن الرحمن عبد حديث والصحيح" بليلى عن البراء بن عاز 

 .وأحفظ من الحجاج
 هذا أن الحديث علماء بين خالفاً  أر   لمقال ابن خزيمة في صحيحه:  يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص:

 -كالم الحافظ في التلخيصذا ه- الترمذي وذكر ناقليه، لعدالة النقل جهة من صحيح -أي حديث البراء- الخبر
 حضير، بن أسيد عن أو الغرة ذي عن أو البراء عن هو هل ليلى أبي ابن على فيه الخالف يقول: ذكر الترمذي

 ذلك حديث البراء.، وصحح في أبيه عن العلل في حاتم أبي ابن ذكره وكذا البراء، عن أنه وصحح



حديث  ، وهما: حديث البراءفيه حديثان صحيحان -اإلبلأعني األمر بالوضوء من لحم - المقصود أن المسألة
سح أحمد قول وهو" الباب، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم عبيدة بن المعتب  "الضبي عبيدة وروى  ،قاوا 

 بن الرحمن عبد عن الرازي  هللا عبد بن هللا عبد عن" كوفي، ضعيف علق له البخاري من الالضبي أبو عبد الرح
، وفيه ومداره على عبيدة الضبيوهذا مخرج في زوائد عبد هللا على مسند أبيه،  "الجهني رةالغ ذي عن ليلى أبي

أخطأ فيه  "فيه فأخطأ أرطاة بن الحجاج عن الحديث هذا سلمة بن حماد وروى " ما سمعت من الضعف
والخطأ الثاني:  "عن أبيه عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي ليلىقال فيه "المقام األول: الحجاج في مقامين: 

، ليلى أبي بن الرحمن عبدال عبد هللا بن  الرازي  هللا عبد بن هللا عبد عن والصحيح ،حضير بن أسيد عنقوله: 
 عن البراء بن عازب ال عن أسيد بن حضير.عبد الرحمن بن أبي ليلى، والصواب في الشق الثاني  عن
 رسول عن صح فيه حديثان" ء من لحوم اإلبلفي باب الوضو أي  "حديثان الباب هذا في صحقال إسحاق: "

 قول وهو" عند مسلم "سمرة بن جابر وحديث -حديث الباب- البراء حديث"ذكر و  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا
سح أحمد  الوضوءنواقض من لحوم اإلبل، وأنه ناقض من يعني القول بموجب ذلك، وهو وجوب الوضوء  "قاوا 

سحاق،"  لحوم من الوضوء يروا لم أنهم وغيرهم التابعين من العلم أهل بعض عن روي  وقد وهو قول أحمد وا 
 ."الكوفة وأهل الثوري  سفيان قول وهو ،اإلبل

، وممن ذهب فذهب األكثرون إلى أنه ال ينقض: اختلف العلماء في أكل لحم الجزور، -رحمه هللا-يقول النووي 
وأبو حنيفة  ومالكوأبو الدرداء وجماهير التابعين  اسوابن عبوأبي بن كعب  وابن مسعودالخلفاء األربعة إليه 

 يعني قول األكثر أنه ال ينقض.والشافعي، هذا قول الجمهور بال شك، 
سحاق وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وذهب  يعني كثير من إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وا 

 قض الوضوء.ذهبوا إلى أن لحم اإلبل ين -رحمه هللا-أصحاب الشافعي 
ألنه صح فيه، صح فيه على الحديث؛ لكل من يعتمد وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، يعني هو الزم 

 .حديثان، فال مناص وال مفر من العمل بهما
فكيف  من لحم اإلبلال يرون نقض الوضوء شافعي ب الحديث، يعني إذا كان مالك والقوله: حكي عن أصحا

يعني يث؟ يعني أهل الحديث من أهل العناية به والتفقه فيه من غير المتبوعين، العمل إلى أهل الحدينسب هذا 
 من غير المتبوعين.

 جماعة من الصحابة احتجاجًا بحديث البراء وجابر بن سمرة.وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن 
ن كان الجمهور على خالفه،يقول النووي: وهذا المذهب أقور د النووي شافعي  ي الشافعيأعنومذهبه  لياًل وا 

من لحم اإلبل ناقض من نواقض الوضوء، وخرج عن ربقة التقليد اتباعًا للحديث،  لكنه رجح أن األكلالمذهب، 
ميلهم إلى الحديث، وهم في ذلك والبيهقي وكثير من الشافعية  ومثله ابن المنذر -رحمه هللا- وهذا كثير عنده

عند ولو صح كذا لقلت به، فإذا صح  "إذا صح الحديث فهو مذهبي": يتبعون إمامهم؛ ألنه أثر عنه أنه قال
دام صح عندهم  ، باعتبار أنه لو صح الخبر عنده لعمل به، وماانوا تابعين إلمامهم ولو خالفوهأتباعه ك

ن لم يقل به اإلمام  .فأصولهم تقتضي العمل به وا 



وما جاء في  ،ناقض للوضوء لهذين الحديثينفي هذه المسألة أن األكل من لحم اإلبل وعلى كل حال المرجح 
 عام. "كان آخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار" :-من قول جابر- خاص، وما جاء من قولهلحم اإلبل 

كان آخر األمرين ترك الوضوء مما " :من عموم حديثاألمر بالوضوء من لحم اإلبل منطوق، ومعارضه  اً وأيض
حم اإلبل ناقض، لكن لو كان  يعارض المنطوق، وبهذا يترجح القول بأن أكل لهوم، والمفهوم المف "مست النار

امًا ويأكل لحم اإلبل ويؤم ، وصار إمحنيفة يمن أتباع مالك أو الشافعي أو أب الشخص ممن ال يرر النقض
ستند ولهم ولهم م ،يرر النقض؟ نعم يقتدي به؛ ألنه يقتدي بأئمة تبرأ الذمة بتقليدهمفهل يقتدي به من  الناس

ن كان مرجوحاً معتمد فقولهم له  ويصلي خلفه من يرر النقض  ،ففي مثل هذا تصح إمامته ،حظ من النظر وا 
بلحم اإلبل، وال شك أن المسائل مختلفة، يعني من يعمل بحكم ال دليل له عليه هذا ما يصلي خلفه من يرر 

محمد بن عبد الوهاب إلى أهل خ اإلمام المجدد عبد هللا بن الشيالحكم بمقتضى الدليل، ولذا في رسالة الشيخ 
الذي يجهر بالبسملة، وال نصلي خلف الحنفي الذي ال يرر الطمأنينة، لكن لو يقول: ونصلي خلف الشافعي  مكة

مأنينة الط هذا ما نصلي وراءه؛ ألن ر الصالةالطمأنينة ركن فينقاطمأن الحنفي صلينا وراءه، لكن حنفي وال يرر 
ر بالبسملة أو عدم على الجه عليها واضحة وظاهرة، لكن الداللة -حديث المسيء- داللة الحديثعندنا ركن، و 

 .وهللا أعلمن كان األرجح عدم الجهر بالبسملة، وا   ،ا أدلة لكل من الفريقينهيالجهر ف
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


